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Sportas vėl sujungė 
viso pasaulio lietuvius

Artėja laikas uždaryti 
Ignalinos atominę 

elektrinę
Pradedama ruoštis Ignalinos 

atominės elektrinės uždarymo dar
bams. Tikimasi, kad pirmojo, po to ir 
antrojo reaktoriaus eksploatacija bus 
nutraukta 2007 - 2010 metais. Kaip 
liudija tarptautinė patirtis, vieno 
bloko uždarymas kainuoja apie 300 
uln. USD. Lietuvos vyriausybės nariai 
suabejojo, ar apibendrinta išlaidų 
tuma elektrinės išardymui nėra padi- 
inta, todėl nutarė palaukti užsienio 
ekspertų išvadų. Numatoma, kad vie- 
to reaktoriaus uždarymo darbai kai- 
tuoja maždaug tiek pat, kiek ir jo 
latyba. Išlaidos bus įtraukiamos į 
riektros energijos savikainą. Teigia
ma, kad vartotojams elektros energijos 
aina turėtų didėti ne daugiau kaip 
ienų centu.

("LR", 08. 24.)

Apleista žemė - 
Lietuvos skaudulys

Vilkaviškio rajone dėl 
(Įžiūrimų žemės plotų įspėti beveik 
0 žemės savininkų. Daugiausia 
liktžolėtų plotų yra Vištyčio, Bart- 
inkų, Pajevonio apylinkėse. Žmonės, 
tsiėmę nuo pusės iki 26 hektarų 
emės.ją apleido dėl įvairių priežasčių, 
'ieni neturi lėšų , kiti - technikos ar 
veikatos. Pareigūnai žemės savininkų 
ško ne tik Vilkaviškyje, bet ir Kaune, 
i'ilniuje. Bauda už žemės apleidimą 
ali būti iki 300 litų (75 USD). Tačiau 
rol kas pasitenkinama įspėjimais, 
leikalaujama, kad piktžolės būtų 
ent nupjautos ir nebrandintų sėklų, 
toje, ieškant apleistų plotų sa
lininkų, paaiškėjo, kad kai kurie 
ėmės plotai apskritai niekam nepri- 
lauso - bendrovės iširo, o žemės nie- 
;as neatsiėmė.

("LR", 08. 23.)

ne-

Po finansinės aferos 
pakeičiama valdyba

Naujoje Lietuvos taupomojo 
lanko valdyboje liko tik trys senosios 
raldybos nariai. Lietuvos taupomojo 
lanko tarnyba 08. 24 d. Lietuvos 
Įanko reikalavimu atleido visus 7 
raldybos narius. Anot premjero A. 
ileževičiaus didžiausią Vyriausybės 
r Lietuvos banko susirūpinimą dėl 

padėties Lietuvos taupomajame banke 
kelia viena finansinė operacija, kai 
per vieną dieną neteisėtai buvo "iš
gryninti" 4 mln. litų. Premjeras spau
dos konferencijoje sakė, kad Lietuvos 
taupomasis bankas suteikė 4 mln. 
kreditą bankui "Lietuvos verslas", 
kuris tą pačią dieną vėl grįžo į 
taupomąjį banką ir jau grynais pini
gais buvo išduotas keliems fiziniams 
asmenims. Būtent dėl finansinių 
machinacijų ir blogos Lietuvos 
taupomojo banko paskolų politikos 
Lietuvos bankas ir pasiūlė nušalinti 
visą Taupomojo banko valdybą. Tačiau 
specialiame pasitarime šią savaitę 
Vyriausybės, Finansų ministerijos ir 
centrinio banko vadovai susitarė siūlyti 
banko tarybai pakeisti tik pusę valdy
bos narių, ojos pirmininką palikti.

("LRL 08. 25.)

Lietuvos geležinkelių 
ateitis

Manoma, kad iki 2000 - ųjų 
metų į Kauną galima nutiesti europinės 
vėžės geležinkelį. Lietuvoje esami 
geležinkelio bėgiai platesni negu viso
je Europoje. Pertvarkius geležinkelio 
ruožą nuo Lenkijos sienos iki Krosnos 
-apie30km- traukiniai galėtų važiuoti 
120 - 160 km per valandą greičiu. 
Lenkijoje, ruože nuo Bialystoko iki 
Suvalkų traukiniai važiuoja 70 - 80 
km per valandą greičiu. Lietuvos vy
riausybė geležinkelių pertvarkymo 
projektui skiria 0,5 mln. litų. Tačiau 
europinės vėžės geležinkelio tiesimas 
nuo Mockavos iki Kauno vyriausybės 
lėšomis yra atsarginis variantas. Šį 
projektą koncesijos principu galėtų 
įgyvendinti Vokietijos konsorciumas. į 
kurį įeina "Klos GmbH", "Krupp 
GFT", "Krape / Kirchner". "EPG 
Erfurt", "Nova Science & Technology" 
bendrovės ar kitų Europos valstybių 
bendrovės. Tačiau Lietuvoje nėra 
įstatymų, kuriais remiantis žemė būtų 
perduodama konsorciumo nuosa
vybėn, taip pat nėra įstatymų, kaip 
įgyvendinti koncesijos principus. 
Koncesijos projektą šią savaitę Su
sisiekimo ministerijoje pristato Vokie
tijos konsorciumo atstovai.

("LR". 08. 24.)

Lietuvių kariai apgynė 
"Kortiną" ir"Akadiją"

. 08. 23 dieną JAV Luizianos

Iškilmingas V pasaulio lietuvių sporto žaidynių atidarymas Viktoro KAPOČIAUS nuotrauka

valstijoje baigėsi taikdarių pratybos 
"Cooperative Nugget'.' Jose dalyvavę 
Lietuvos kariai budėjo kontrolės 
poste buferinėje zonoje tarp įsi
vaizduojamų konfliktuojančios Kor
tines ir Akadijos valstijų. Leitenanto
Raimundo Ivanausko vadovaujamas 
Lietuvos karo akademijos būrys visą 
savaitę dalyvavo taikos palaikymo 
operacijose pagal visas Jungtinių 
Tautų taisykles.

("LR", 08. 25.)

LITPLA-2 sugrįžo
Šeštadienį Karmėlavos aerouoste 

susirinkusieji sulaukė iš Kroatijos 
sugrįžtančio taikdarių būrio. Tai 
antrasis mūsų šalies būrys - 32 kariai. 
KAM ministro L. Linkevičiaus tei
gimu Danijos vyriausybė ir NATO 
karinė vadovybė mūsų karių misiją 
įvertino labai gerai.

("Kauno diena", 08. 21.)

Juodojo kaspino diena
Rugpjūčio 23 - ąją, Vytauto 

Didžiojo karo muziejaus sodelyje, 
prie Laisvės paminklo kauniečiai 
padėjo gėlių. Vakare Arkikatedroje 
bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios.

("Kauno diena", 08. 24.)

Jaunimas ir ekonomika
Kauno rajone "Merkurijaus"

stovyklavietėje prasidėjo 4 dienas 
truksianti stovykla "Jaunimas ir 
ekonomika ’95". Ją suorganizavo 
Jaunoji lyga (Jaunųjų konservatorių 
lygos rėmėja) bei Jaunojo bankininko 
klubas (įkurtas prie "Hermio" banko
Kauno filialo). Numatytos įvairios 
paskaitos, kurias skaitė Lietuvos 
Seimo narys A. Vaišnoras, apie Mo
lotovo - Ribentropo paktą kalbėjo M. 
Laurinkus ir R. Ozolas, apie pinigų ir 
finansavimo politiką Lietuvoje - F. 
Vagnorius. Stovyklos metu buvo 
žaidžiamas žaidimas "Žaidžiame 
banką".

("Kauno diena", 08. 25.)

Haid parkas...
Tokiu pavadinimu "Kauno die

na" išspausdino sekančio turinio 
straipsnelį:

"Ne, premjere, dar ne dugnas! 
Kai mus vežė į Sibirą ir ten šaudė, 
marino badu, sakėme, sakome ir 
sakysime, kad tautos genocidas. O 
dabar, kai nyksta tauta (demografinė 
kreivė krinta žemyn), sakote, kad 
tai ekonominis smukimas. Ar tai, kas 
vyksta šalyje, ne genocidas? Koks 
skirtumas, kokiu būdu naikinama tau
ta? Dugną, pons premjere, pasieksime 
tada, kai mirusiųjų, nusižudžiusiųjų

nukelta į 2 psl.
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ir nužudytųjų žmonių skaičius bus 
didesnis negu gimusiųjų. O tai 
priklauso nuo šalyje vykdomos poli
tikos! Būtent nuo jos priklauso šalies 
ekonomika, nuo jos žmonių pragy
venimo lygis. Ekonomiką, kaip ir 
politiką, reguliuoja įstatymai. Kiek jų 
AT ir Seimas priėmė nereikalingų ir 
kiek priėmė reikalingų? Reikėjo at
siklausti tautos... Nepriimtas deso
vietizacijos įstatymas. Pajamų dekla
ravimo ir nekilnojamo turto grąžinimo 
įstatymus, ponai, pasiėmėte sau. O 
įstatymai dėl jaunimo? Ar ne jūs 
įvarėte jį į kampą? Ar ne jūsų 
pastangų ir abuojumo dėka jaunimo 
dievu tapo pinigas?...".

(Romualdas Zubinas)
("Kauno diena", 08.25.)

Buvęs LA redaktorius 
gali būti paleistas iš 

kalėjimo
"Lietuvos ryto" žiniomis penkta

dienį iš kalėjimo turėtų būti išleistas 
buvęs "Lietuvos aido" redaktorius 
Saulius Stoma. Jis buvo suimtas šių 
metų gegužės mėnesio pirmosios 
dienos vakare. Lukiškių kalėjime 
Saulius Stoma praleido 113 dienų. 
Generalinis prokuroras mano, kad 
Sauliui Stomai paskirtas suėmimas 
neatitiko jam inkriminuojamo 
nusikaltimo ir jo asmenybės. Tačiau 
tardytojai, tiriantys šią bylą, manė, 
kad Saulius Stoma ruošiasi "kažkur 
dingti", nes neturi jokio turto, netgi 
oficialios žmonos. Tuo metu Saulius 
Stoma turėjo 13% "LA" akcijų. Tuoj 
po sulaikymo Saulius Stoma buvo 
apkaltintas valiutiniųoperacijųtaisyklių 
pažeidimu ir turtinės žalos padarymu. 
Buvęs "LA" redaktorius (kaltinamas, 
kad) suteikė paskolą aferisto Gluša- 
kovo firmai "Deira”, o šioji kredito 
negrąžino.

("LR", 08. 24.)
Į Šiaulius atvyko 
"Philips" atstovai
Į Šiaulius jau atvyko "Philips" 

bendrovės atstovai - Zoknių aerouosto 
plėtojimo projekto vadovai. Jie su 
bendrovės "Šiaulių aerouostas" vado
vais aptars pasirengimo aerouosto 
pertvarkymo darbus. Sutartį dėl buvu
sio karinio aerodromo pertvarkymo 
Šiauliai su "Philips" pasirašė kovo 
pabaigoje. Bendra projekto vertė - 29 
mln. USD. Kitą savaitę į Šiaulius 
atvyks Nyderlandų aviacijos kompa
nijos ekspertai, kurie rengs generalinį 
aerouosto planą.

("LR”, 08. 23.)
Atidarytos specializuo
tos "Saab" automobilių 

dirbtuvės
Anykštėno Rimo Jasiūno firma 

vienintelė Lietuvoje įsirengė švediškų 
automobilių "Saab" remonto dirb- 
„Mūsų Pastogė“ Nr351995.9.4. psl 2 

tuves. Šie automobiliai atsparūs, 
ilgaamžiai ir pakankamai brangūs. 
Naujo modelio "Saab - 9000" kainuoja 
iki 60 tūksL USD. Lietuvoje šiuo metu 
važinėja apie 500 "Saab" automobilių.

("LR", 08.24.)
Centro sąjunga jau 

galvoja apie rinkimus
Centro Sąjungos, kaip politinės 

partijos perspektyvos, jos vaidmuo 
šalies gyvenime bus aptarti rugsėjo 16 
-17 dienomis Vilniuje įvyksiančioje 
konferencijoje. Apie tai 08.24. įvyku
sioje spaudos konferencijoje pranešė 
sąjungos tarybos pirmininkas Egidijus 
Bičkauskas. Spaudos konferencijoje 
taip pat buvo kalbama apie Centro 
Sąjungos perspektyvas, keliant kandi
datus į Seimą ir renkant Prezidentą, 
galimybes bendradarbiauti su kitomis 
šalies politinėmis jėgomis.

("LR", 08. 25.)

Egidijus BIČKAUSKAS

Pirmoji privati degalinė 
netoli Lazdijų

Už Alytaus, Lazdijų link yra 
pirmoji Pietų Lietuvoje privati dega
linė. Ji buvo pastatyta per 5 mėnesius. 
Degalinės savininkas - 38 metų Jonas 
Balčius mano, kad jo verslą labiausiai 
varžo valdininkai, norintys viską 
smulkmeniškai reguliuoti. Netrukus 
degalinėje bus galima atsiskaityti 
kredito kortelėmis.

("LR", 08. 24.)

Vištytyje viešėjo iš šio 
krašto kilę vokiečiai

Vilkaviškio rajone, Vištytyje, 
kuris yra Rusijos ir Lenkijos 
pasienyje, buvo susirinkę iš šio krašto 
kilę vokiečiai, kurie dabar gyvena 
Vokietijoje, JAV, Kanadoje. Svečiai 
nutarė susitikinėti Vištyčio evange
likų liuteronų bažnyčioje, kurios 
atstatymui šiuo metu Vokietijoje 
renkamos lėšos. Šioje bažnyčioje so
vietmečiu buvo įrengtas sandėlis.

("LR". 08. 24.)

Tuoj prasidės naujieji 
mokslo metai

Šiais mokslo metais 15 - oje 
aukštųjų Lietuvos mokyklų pagal 
260 studijų programų mokysis dau
giau kaip 50 tūkstančių studentų. 
Konkursas, stojant į aukštąsias mo
kyklas vidutiniškai buvo 2 žmonės į 
vietą. Daugiausia stojančiųjų buvo į 
Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. 
Nemažai stojančiųjų buvo Kauno 
technologijos, Vilniaus ir Šiaulių pe
dagoginius universitetus. Mažiausiai 
kandidatų šiemet buvo į vieną Lietu
vos veterinarijos akademijos studento 
vietą. Populiariausios specialybės 
šiemet buvo anglų kalba, vadyba, 
etika, administravimas, kostiumo di
zainas, vokiečių ir prancūzų kalbos, 
teisė ir žurnalistika.

("LR", 08. 23.)

TRUMPAI IŠ VISUR
‘ Kinija savaip likvidavo vis 

aštrėjantį diplomatinį kivirčą su 
JAV dėl žmogaus teisių aktyvisto, 
JAV piliečio Harry Wu arešto. 
Kiniečiai teisė Harry Wu už ta
riamą šnipinėjimą, nubausdami jį 
15 metų kalėjimo bausme, tačiau 
tuoj pat ištremdamijį iš Kinijos į
JAV.

vyksta 4-toji Jung- 
tarptautinė moterų 
taip pat paralele

Kinijoje 
tinių Tautų 
konferencija, 
nevalstybinių organizacijų moterų 
konferencija. Konferencijų organi
zatoriai nusiskundė, kad kiniečiai 
vilkino vizų išdavimą konferencijų 
dalyviams, daugeliui iš viso neduo
dami vizų.

Argentinoje namų arešte lai
komas buvęs nacių Vokietijos ka
pitonas Erich Priebke, kaltinamas 
karo nusikaltimais Italijoje antrojo 
pasaulinio karo metu. Tiek Italija, 
tiek Vokietija reikalauja jo ekstra- 
dicijos. E. Priebke sakosi tik vykdęs 
savo viršininkų įsakymus ir sutinka 
būti išduodamas Vokietijai.

Helen Demidenko romanas 
"Ranka, kuri pasirašė dokumentą” 
pasidarė kontroversijos centru, kai 
buvo apdovanotas literatūrine Miles 
Franklin premija. Autorė teigė, kad 
kaip ukrainiečių kilmės australe 
advokatė ji domėjosi žydų naiki
nimą Ukrainoje sukėlusiomis prie
žastimis.

Dabar paaiškėjo, kad autorės 
tikroji pavardė yra Darville, ji yra 
britų imigrantų tėvų duktė, be lašo 
ukrainietiško kraujo, studijavusi 
teisę, bet ne advokatė. Autorė at
siprašė skaitytojų bei ukrainiečių 
bendruomenės už maskaradą, bet ' 
ne už romane iškeltas mintis.

Kroatija sustabdė karo veiks
mus prieš Bosnijos serbus, Jung
tinėms Tautoms tarpininkaujant, 
tačiau žada atsiimti Rytų Slavoniją 
su Vukovaro miestu jėga, jei per. 
keletą mėnesių neatgaus jų diplo-ž® —
matijos keliu. Balkanų "ORKESTRAS"

Neužgesinamas gaisras 
pelkėje

Jau antrą savaitę gaisrininkam 
nepavyksta užgesinti Vilkaviškio 
Rėčiūnų kaime užsiliepsnojusi® 
išdžiūvusios pelkės. Vienoje vietoj 
išnykus iš gilumos besiveržiantiem 
dūmams ir karščiui, židinys atsiraitė 
kitoje vietoje. Arti šios pelkės nėr. 
jokio vandens telkinio, todėl vandit 
vežamas iš Vištyčio ežero. Gais
rininkams padeda ir krašto apsaugo 
kariai, tačiau didžiausios viltys sieja 
mos su žadamu lietumi.

("LR", 08. 24.)

Spaudai paruošė Algis Kabaila 
(Naudota Laimos Statulevičienės ir 

AGEP Lietuvos spaudos žinių rinkiniai) Į

Rugpjūčio 29 d. Jungtinė 
Tautos atitraukė paskutinius taika 
palaikytojus iš Goradzės, kurioje 
serbų apsupti, pasiliko 65 OOC 
musulmonų. Jei serbai pultų Go 
radzės sritį. Jungtinės Tautos grasi 
reaguoti savo karo aviacija.

Izraelis pasirašė susitarus 
su Palestinos Laisvinimo organize 
cija, kuriuo palestiniečiai perinu 
tvarkyti aštuonias administracinei 
tarnybas Izraelio okupuotoje Pa
lestinos dalyje: darbą, prekybą i 
pramonę, dujas ir benziną, pašų 
žemės ūkį. draudimą, statistiką tx 
savivaldybes.

Izraelio kontržvalgyba Šis 
Beth susekė teroristinės pales 
tiniečių organizacijos Hamas cento 
rytinėje Palestinoje. Suimtas grupė 
lyderis Abdel Issa ir apie 30 Hama 
narių. Surasta slapta bombų dirt 
tuvė, daug sprogmenų.

Zaire valstybė, savo teritori 
joje nenoriai priglaudus apie vien; 
milijoną pabėgėlių iš kaimynini 
Ruandos ir Burundi, panaudoji 
savo kariuomenę priverstinai pa 
bėgėlių repatriacijai. Po penkii 
dienų, grąžinus apie 13 000 pa 
bėgėlių, ši akcija buvo sustabdyta 
dėl Jungtinių Tautų protestą 
Jungtinės Tautos apsiėmė surast 
pabėgėlių stovyklose pakankamai 
savanorių repatriantų. Kol kas 
Jungtinėms Tautoms nesiseka su
rasti daug tokių savanorių ir Zaire 
gali vėl grįžti prie savo pirminic 
recepto - jėgos.
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N LTOS NAUJIENOS
Seimo vicepirmininkas 
nori, kad būtų sustip

rinta vykdomosios 
valdžios kontrolė 
Seimo pirmininko pavaduotojo 

Juozo Bematonio nuomone, parla
mentinė vykdomosios valdžios kont
rolė" geriausiu atveju yra tik patenki
nama". Tuo tarpu Seimo veiklą 
įstatymų leidybos srityje jis vertina 
serai ir kai kuriais atvejais net labai 
gerai. Seimas privalo sustiprinti 
vyriausybės kontrolę, sakė jis trečia-
dienį surengtoje spaudos konferenci
joje ta proga, kad šios savaitės 
pradžioje suėjo tūkstantis dienų, kai 
wikia Lietuvos Seimas.

Vyriausybės pirmininkas Adol
fas Šleževičius yra daugumą Seime 
kančios Demokratinės darbo partijos 
pirmininkas. Šios partijos frakcijai 
Seime priklauso ir Juozas Bernatonis.

Juozas Bernatonis, pavaduojan
tis šiuo metu su oficialiu vizitu į 
Vaująįą Zelandiją ir Australiją 
vykusį Česlovą Juršėną, priminė, 
g per Seimo darbo laiką priimti 568 
totymai, 465 nutarimai ir 26 rezo- 
iucijos. Aukščiausioji Taryba, dirbusi 
iktai vienuolika dienų trempiau, 
riėmė 334 įstatymus, tačiau dvigubai 
augiau negu Seimas nutarimų ir 
(rezoliucijų. Šis palyginimas, sakė Juo- 
ns Bernatonis, rodo ne tik Aukščiau- 
josios Tarybos bei jos vadovybės 
arbo stilių, bet ir tai jog "tuo metu

Juozas Bernatonis apgailestavo, 
kd Seimo opozicija, kurioje yra 

ai buvusios Aukščiausiosios 
>s narių, vengia konstruktyvaus 
). Sprendžiant iš Vytauto 

Landsbergio pareiškimų, opozicija 
nelinkusi ir ateinančioje sesijoje,

Kalbėdamas apie rudens sesijos 
>ų programą. Seimo pirmininko 
aduotojas pirmiausiai pažymėjo, 
J turėtų būti priimti visuomenės 
emonių informavimo, radijo ir te- 
izijos įstatymai, Nacionalinio sau- 
no koncepcija. Pastarasis doku- 

Bntas baigiamas derinti frakcijose ir seminarijos profesorius, 
igu tai pavyktų, būtų didelis žingsnis 
□Etinių jėgų sutarime svarbiausiais 
alstybės klausimais, pažymėjo Juč
as Bernatonis. Be to Seimas pradės
narstyti ir ko gero priims Vaikų teisių -vyskupo ■ -Teofilio Matulionio Birš

apsaugos įstatymą. Tikimasi, kad bus 
ratifikuotas Europos Žmogaus teisių ir 
svarbiausių laisvių apsaugos konven
cijos pirmasis protokolas (jame regla
mentuojama nuosavybės apsauga). 
Juozo Bematonio nuomone, konsti
tucinės pataisos dėl žemės pardavimo 
užsieniečiams Seimas rudens sesijoje 
dar nepriims, tačiau dėl jos įvyks 
nemažos diskusijos.

Seimo rudens sesija prasidės 
rugsėjo 10 dieną.

Paminėtas Kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus 

jubiliejus

Kardinolas Vincentas SLADKEVIČIUS

Pirmadienį Kaune 75 - osios
gimimo sukakties proga pagerbtas 
Kardinolas Vincentas Sladkevičius.
Arkikatedroje bazilikoje šia intencija 
šv. Mišias Vincentas Sladkevičius au
kojo kartu su iškilmėse dalyvavusiais 
Švento Sosto nuncijumi arkivyskupu 
Chiustu Miuloru Garcia (Justo Mullor 
Garcia) bei visais Lietuvos vyskupais.

Sukaktuvininką pasveikino 
miesto valdžios, tarpdiecezinės ku
nigų seminarijos, visuomeninių or
ganizacijų, partijų atstovai, parapi
jiečiai. Į Kauno arkivyskupijos kuriją 
pasveikinti Jo Eminencijos Kardinolo 
Sladkevičiaus atvyko Lietuvos Res
publikos Prezidentas Algirdas Bra
zauskas bei Vyriausybės atstovai.

Prezidentas pasakė, kad džiau
giasi galėdamas tokios gražios sukak
ties proga pasveikinti Ganytoją, 
darantį milžinišką poveikį Lietuvos 
žmonių širdims ir protams. Palinkėjęs 
sveikatos bei sėkmės A.Brazauskas 
įteikė baltų lelijų puokštę, paveikslą, 
vaizduojantį Aušros vartus, tautinę 
juostą.

Vincentas Sladkevičius gimė 
Guronių kaime, Kaišiadorių apskri
tyje. Mokėsi Kauno jėzuitų gimnazi
joje, 1939 m. įstojo į Kauno kunigų 
seminariją ir baigė ją licenciato 
laipsniu. 1944 m. įšventintas kunigu. 
Dirbo ganytoju įvairiose parapijose. 
Nuo 1952 metų - Kauno kunigų 

1956 metais Vincentas Slad
kevičius buvo paskirtas tituliniu 
Aboros vyskupu ir Kaišiadorių 
vyskupo pagalbininku. Konsekruotas 

tone. Tačiau okupacinė valdžia nelei
do Vincentui Sladkevičiui eiti 
vyskupo pareigų. Tuoj po konsekra
cijos jis buvo ištremtas į Nemunėlio 
Radviliškį, kur gyveno kaip altarista.

1988 m. gegužės 27 d. už 
nuopelnus Katalikų Bažnyčiai po
piežiaus Jono Pauliaus n Vincentas 
Sladkevičius buvo pakeltas kardinolu. 
Nuo 1989 metų Jo Eminencija 
Kardinolas Vincentas Sladkevičius yra 
Kauno arkivyskupas metropolitas.

Algirdas Brazauskas 
apie Valstybės ir 

Bažnyčios santykius
Respublikos Prezidentas Algir

das Brazauskas, kalbėdamas per Lie
tuvos radiją, paragino religinių kon
fesijų bei valdžios institucijų vadovus 
"labiau ieškoti bendradarbiavimo 
būdų ir tarpusavio supratimo". Vals
tybės ir Bažnyčios santykiuose, sakė 
jis, nėra principinių nesutarimų, visas 
problemas galima ir reikia spręsti 
bendradarbiaujant tarpusavyje.

Algirdas Brazauskas priekaišta
vo kai kurių ministrų vadovaujamoms 
grupėms, kurioms pavesta rengti susi
tarimų su Vatikanu projektus, kad jos 
dirba lėtai. Jis priminė, kad rengiami 
susitarimai dėl bažnyčios nuosavybės, 
dėl tikybos dėstymo mokyklose ir dėl 
sielovados. Šių dokumentų rengimą 
būtina paspartinti, sakė Prezidentas.

Jis pareiškė įsitikinimą, kad ru
dens sesijoje Seimas priims Religinių 
bendrijų ir bendruomenių įstatymą. 
Prezidentas padėkojo kunigui Vac
lovui Valiuliui ir jo vadovaujamai 
grupei, parengusiai šio įstatymo pro
jektą.

Komentuodamas jį, Algirdas 
Brazauskas pažymėjo, jog siūloma 
pripažinti devynias Lietuvoje is
toriškai susiklosčiusias ir veikiančias 
konfesijas: lotynų apeigų katalikų, 
graikų apeigų katalikų (unitų), stačia
tikių, sentikių, evangelikų liuteronų, 
evangelikų reformatų, musulmonų, 
judėjų ir karaimų. Jis pritarė projekto 
nuostatai, kad naujos, netradicinės 
bendruomenės "turi išlaikyti tam 
tikrą egzaminą mūsų visuomenėje”. 
Projekte numatyta pripažinti tokias 
bendruomenes praėjus dvidešimčiai 
metų po jų pirminio įregistravimo. Tai, 
pasak Algirdo Brazausko, visiškai 
atitinka Respublikos Konstituciją.

Keturi pretendentai 
statyti Klaipėdos jūrų 

uosto terminalą
Keturi Europos uostai yra pre

tendentai dalyvauti statant didelį kon
teinerių terminalą Klaipėdoje. Tai 
Didžiosios Britanijos uostai Folke- 

stounas, Liverpulis, Olandijos Roter
damas ir Vokietijos Bremenas. Šie 
uostai atrinkti iš 12 Europos uostų, 
norėjusių dalyvauti projekte.

Susisiekimo ministras Jonas 
Biržiškis ir Klaipėdos uosto direkto
rius Valentinas Greičiūnas praėjusią 
savaitę Londone dalyvavo derybose 
su visų minėtų uostų vadovais.

Numatoma, jog per dvi savaites 
visų keturių uostamiesčių atstovai 
atvyks į Klaipėdą ir pateiks 
konkrečių pasiūlymų bei paraiškas. 
Tik po to Lietuva nuspręs, kurį 
partnerį pasirinkti tolimesnėms dery
boms.

Visas konteinerių terminalo 
projektas vertinamas maždaug 30-40 
mln. ekiu. Pusę sumos - maždaug 
17,5 mln ekiu paskolą - Klaipėdai jau 
skyrė Europos investicijų bankas. 
Būsimoje bendroje įmonėje 51% 
kapitalo priklausys Lietuvai, likusi 
dalis - vienai arba kelioms užsienio 
bendrovėms, gal būt dalį kapitalo 
valdys ir Lietuvos firmos. Konteinerių 
terminalą planuojama pastatyti per 1 - 
2 metus.

Ką po savęs paliko 
sovietų armija

1 procentas mūsų valstybės - 
67 tūkstančiai ha - užima buvusių 
sovietų armijos 227 karinių objektų 
teritorijos. Norint sugrąžinti joms 
gyvenimą, reikia išvalyti nuo che
minio užteršimo, nuo savartynų, 
griuvėsių, reikia atkurti mišką ir 
kraštovaizdį. Ypač užteršti Zoknių, 
Kėdainių kariniai aerodromai, kuro 
bazės prie Vilniaus, Klaipėdos. Per 
50 metų sovietų armijos padaryti 
nuostoliai, jų padariniai, žalos 
įvertinimas ir būdai atkurti buvu
sias karines teritorijas tolesniam 
vartojimui vakar buvo analizuoti 
Aplinkos apsaugos ministerijoje.

Padarytos žalos įvertinimo 
projektą atliko Baltijos konsultacinė 
grupė, pagrindiniai konsultantai - 
Danijos specialistai. Projektą finan
suoja Europos Sąjungos PHARE 
programa. Atkurti karinėms teri
torijoms reikia daugiau kaip mili
jardo USD.

"K. d.” Informacija 

Simpoziumas Vilniuje 
IX Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas įvyks 
š. m. lapkričio mėn. 22 - 25 dienomis 
Vilniuje, Lietuvoje. Globoja Lietuvos 
Mokslininkų Sąjunga. Jau sudarytas 
organizacinis komitetas. Jam vadovauja 
prof. Kazimieras Pyragas ir pavaduotojas 
dr. Juras Ulbikas,
Pranešimų tezes (1 ar 2 mašinraščio 
puslapių) prašau siųsti iki š. m. rugsėjo 
30 d. prašome siųsti elektroniniu paštu: 

mkstezes@uj.pfi.lt.,
Autoriaus nuotrauką (juoda - balta 4x6 
cm) ir spaudai parengtą tezių tekstą siųsti 
adresu:

Teorinės fizikos katedra, 
Studentų g. 39, VPU, 

2034 Vilnius, Lithuania.
Ryšys su organizaciniu komitetu ele
ktroniniu paštu:

mks95@uj. pfiJt.
Tel.Vilniuje (370 2)728231, 

Fax (370 2) 72 5682.
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

Jurgis ZALKAUSKAS,
16 Nandina Street, 

Forest Hill, 3131. Vic.
Tel. 9874 5250 Fax 98731643 

Jurgis ZALKAUSKAS
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GRAŽIOJOJE LIETUVOJE Sugrįžo "Mūsų Pastogės" redaktorius
Biznis

Z4t * 4 Li „,
Užeinant antrukart sovietams

- 1944 m. - Biržai buvę kuo ne visai 
sunaikinti - likęs tik senasis paštas, 
gimnazija, kažkaip išlikusios kata
likų ir ev. reformatų bažnyčios, 
stačiatikių cerkvė... Liuteronų baž
nyčia, kaip ir visas miesto centras, 
buvo sugriauta, nes miestas ėjęs "iš 
rankų į rankas" net kelis kartus.

Dabar Biržai yra gražus, ti
piškas, pats šiauriausias Lietuvos 
provincijos miestas, atstatytas pagal 
senąjį gatvių planą. Prieš karą čia 
buvo apie 8000 gyventojų, dabar - 
niekas tikrai negalėjo pasakyti kiek
- esą apie 12- 14 000.

Biržiečiai didžiuojasi atstatyta 
kunigaikščių Radvilų pilimi, kurio
je įruošta viešoji biblioteka ir 
"Šėlos" muziejus, aplink pilį ošia 
parkas. Pačiame mieste keli pa
minklai - poeto Juliaus Janonio, Sta
nislovo Dagilio, nepriklausomybės 
karo dalyviams ("Birutės")... Veikia 
4 vidurinės mokyklos. "Mura- 
vankos" priemiesčio aplinkoje iš
sirikiavusios net 5 - rios gražiai 
sutvarkytos kapinės, neskaitant žyd- 
kapių prie Širvėnos ežero.

Miestą puošia dvi, per jį vin
giuojančios upės - Apaščia ir 
Agluona ir žinoma garsusis tvenktas 
Širvėnos ežeras su keliolika salų- 
salelių. Į antroje ežero pusėje esantį 
Astravo dvarą veda platus lieptas. 
Grafų Tiškevičių statyti rūmai (ku
riuose įsikūrusi linų apdirbimo fab
riko "Siūlas" administracija) vis dar 
restauruojami. Prieš karą prie pa
grindinio rūmų įėjimo stovėję liūtai 
buvo dovanoti Kauno karo muziejui
- dabar čia vėl stovi tų liūtų atkurtos 
kopijos. Parkas, supąs rūmus, 
apleistas, nebėra rūmus- parką su
pusių raudono mūro tvorų. Išlikęs 
tik įvažiavimo į parką buvęs grafų 
šunininko namelis, didžioji topolių 
alėja einanti Drąseikių pusėn... 
Restauruojama senoji ežero - Apaš
čios užtvanka (tarybiniais metais 
pastatyta nauja).

Biržų apylinkės įdomios 
geologiniai - čia karstinis (gipso) 
kraštas. Jame pilna gipsaduobių - 
karstinių įgriuvų. Viena jų, gal pati 
įdomiausia, tai Kaunių apylinkėje 
(5 km. nuo Biržų) esanti "Karvės 
ola", nors ji dabar nebe tokia 
įspūdinga, kaip buvo anksčiau - 
išdžiuvo užgriuvo... Dar keli kilo
metrai, prie Pabiržės - Likėnų 
kurortavietė - gydykla, kurioje gydo
mi žmonės čia trykštančių minera
linių šaltinių vandenimis ir purvo 
voniomis. Kelialapis vienam mėne
siui - 600 litų, nors pensininkams 
kelialapis nieko nekainuoja. Pats ku
rortas paskendęs gražiame parke, 
kurį be to dar puošia liaudies 
meistrų medinės skulptūros. Viena 
jų prie Smardonės upelio, paskirta 
Teodorui Grotui, 19 - me šimtmetyje 
aprašiusiam Smardonės šaltinius ir 

jų vandenų mineralinę - gydomąją 
sudėtį, nors apie jų gydomąją 
galią žinota nuo maždaug 16 - to 
šimtmečio.

Į Pačeriaukštę, esančią netoli 
Latvijos pasienio (16 km. į šiaurės 
vakarus nuo Biržų), pasukome 
užgirdę, kad ten esąs "vienintelis 
Europoje" alaus muziejus. Nežinau, 
ar tas alaus muziejus vienintelis 
žemyne, bet pati Pačeriaukštė, ar 
tikriau buvęs "Laisvosios žemės" 
kolūkis, - žinoma dabar akcinė 
bendrovė, - padarė tikrai nelauktą 
įspūdį, nes ji nežiūrint visur sunkiai 
besiverčiančių, pusiau bankrutuo
jančių bendrovių, atrodė kaip graži 
prošvaistė, kuri lyg sakė, kad gabių 
vadovų vadovaujamas žemės ūkis 
gali klestėti ir šiais sunkiais ekono
miniais laikais.

Trumpai ten tebuvome ir 
nežinau ar galėsiu viską, kad ir 
trumpai papasakoti - rašau tai, ką 
mačiau ir girdėjau. "Laisvajaižemei" 
(jei tas pavadinimas dar nepakeistas) 
nuo 1959 metų vadovauja buvęs LR 
Aukščiausiosios Tarybos deputatas, 
nepriklausomybės atkūrimo signa
taras, Petras Poškus. Administraci
niams pastatams, atkurtiems 1979 
metais, panaudoti buvusio Leono 
Tarnausko dvaro pastatai, sudeginti 
karo metu. Čia įruošti - be adminis
tracinių pastatų - alaus bravoras, 
muziejus, viešbutėlis, sporto stadio
nas, išklotas guma, ruošiami du 
tvenkiniai žuvims auginti, parduo
tuvė ir kt. Pati gyvenvietė - nemažas 
miestukas - kiek atokiau nuo paties 
bendrovės centro. Jis taip pat atrodo 
švarus, tvarkingas.

Bendrovė nelabai didelė, pagal 
darbuotojų nuomonę - tik 3000 ha. 
Kas labiausiai krinta į akis, tai 
bendrovės laukai. Kai visur apie 
Biržus, Pabiržę, Užušilius laukuose 
pilna usnių ir kitų piktžolių, netvar
ka apie pastatus, pakeliais, Pače- 
riaukštės laukuose beveik nėra 
piktžolių, pakelės sutvarkytos, keliai 
- asfaltuoti... Pačeriaukštės bend
rovės laukų ribų nereikia žymėti, 
jos skiriasi kaip diena ir naktis nuo 
aplinkinių bendrovių ribų. Drauge 
su bendrovės ribom nutrūksta ir as
faltuotas kelias...

Pats, vadinamasis "Alaus mu
ziejus" gal su laiku ir bus savo rūšies 
įžymybė. Šiuo metu tai tikjo pradžia, 
užimanti vieną kambarį su įvairiais 
eksponatais bei nuotraukų rinki
niais. Kelis kitus kambarius užima 
įvairių dailininkų darbai, kaimo 
audėjų įrankiai ir jų darbai - 
staltiesės lovatiesės, rankšluosčiai, 
įvairūs kiti kaimo buities ekspo
natai .

Gyvenime reikia turėti tikrą draugą. 
Jei tu jo neturi - susirask, 

jei turi - gerbk.
Jei kada tu jį prarasi ■ nesigailėk. Tikro 
draugo tu neturėjai, nes tikro draugo 

prarasti negalima.
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Rugsėjo 1 - ją dieną po
kelionės į Lietuvą Australijon sugrįžo
poetas, ilgametis "Mūsų Pastogės" 
redaktorius - Bronius Žalys.

Atostogaudamas Lietuvoje

Pamiiiėjoni Vyskupą Antaną Baranauslą
Rugpjūčio 20 - tą dieną Gee- 

longo lietuvių skautų židinys su
ruošė Vyskupo Antano Baranausko 
prisiminimą - minėjimą., 160 metų 
nuo jo gimimo ir 93 metus nuo jo 
mirties. Minėjimas prasidėjo 8.30 
vai. ryto šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje iškilmingomis pamal
domis, kurias atlaikė svečias iš 
Lietuvos kunigas Ričardas Repšys 
MIC. Lekciją skaitė židinietė Agota 
Jančiauskienė, aukas nešėžidiniečiai
Liudas ir Salomėja Bungardai. Po 
pamaldų tolimesnė minėjimo eiga 
vyko Geelongo Lietuvių namuose. 
Minėjimą atidarė Židinio tėvūnas 
s.v. Liudas Bungarda poeto Bara
nausko eilėraščiu:

Ne taip skamba akmenėliai, 
patkavom daužyti.
Kaip vaitoja mūsų broliai, 
šiaurėn nuvaryti...
Gerai paruoštą paskaitą skaitė 

židinietis Juozas Gailius. Po paskai
tos vyko meninė dalis. Židinietė 
Antanina Žvirblienė padeklamavo 
"Sudiev Lietuva". Po to ant scenos 
pasirodė gražiai pasipuošusios 7 - 
ios Židinio moterys. Jos padainavo 
lopšinę - "O atsimenu namelį", po jų 
Židinio vyrų oktetas padainavo 3 
dainas: "Ilgesy beržai prie kelio", 
"Kalnai ten dainavo" ir Armonikos 
ansamblio dainą - "Išėjau tik dienai". 
Moterims sugrįžus atgal į sceną ben
drai sudainavo dar dvi dainas: "Daug, 
daug dainelių", "Lietuva - tai kalnai 
irupeliai". Programą užbaigė sudain
uodami "Lietuva Brangi", pritariant 
visai publikai. Po programos žodį 
tarė svečias kunigas Ričardas Repšys 
MIC., pasigėrėdamas gražiai pa
vykusiu Vyskupo Antano Bara
nausko pagerbimu ir papasakojo apie 
savo keliones po pasaulį. Po to visi 
sėdo prie stalų, prie sesių židiniečių 
paruoštų skanių pietų. Šiek tiek pa
sistiprinus, buvo pravestas svečio 
kunigo priėmimas. Svečią sveikino 
Židinio tėvūnas s.v. L. Bungarda ir 
ką tik sugrįžęs iš Lietuvos sporto 

mūsų sydnėjiškis nepamiršo ir Aus
tralijoje leidžiamo laikraščio, llš 
Tėvynės skrido laiškai kupini ke
lionių įspūdžių, jaunystės prisimi
nimų, filosofinių minčių apie dabar
tinę Lietuvos padėtį. Keliaudamas 
Bronius Žalys aplankė daugelį 
įžymių Lietuvos vietų, muziejų, pa
rodų, visa tai aprašydamas meniška 
savo plunksna, nepamiršdamas net 
smulkiausių detalių. Jo reportažai 
susilaukė didelio susidomėjimo 
"Mūsų Pastogės" skaitytojų tarpe.

Man tris mėnesius pavadavus 
Bronių Žalį, pasinaudojant proga 
noriu pareikšti nuoširdžią padėką 
netikjam, betir visiems tautiečiams, 
kurie talkininkavo man, sugrįžus prie 
redaktoriaus stalo. Tariu laikraščio 
skaitytojams viso gero, nes rugsėjo
2 -ją dieną išvykstu tėviškėn.

Vincas AUGUSTINAVIČUS

žaidynių Apylinkės pirmininkas St- 
sys Šutas. L. Bungarda perdaė 
geelongiečiams sveikinimus nuo LS 
Australijos rajono vado s. Narcio 
Ramanausko. Paskiau dar buvo u- 
giedota "Ilgiausių Metų" Mečiui ly- 
mantui sulaukusiam 75 metų ir h- 
liksui Andriukoniui, kuriam - 0 
metų. Pabaigoje dar buvo pravsta 
loterija, kurios pelnas skirtas šim
tiniu! Marijampolės našlafių 
namams. DALYIS

Užsipelniusi 
įvertinimą ir pagarbą

Tur būt Sydnėjuje nėra ei 
vieno lietuvio, kuris nepažinų 
Alfos Savickienės. Kur tik reikan- 
ga pagalba, dažnai ir neprašta, 
pasisiūlo padėti. Jos namuose tu 
daugelį metų, beveik kas savaę 
renkasi giliai tikinčios motets, 
vadinamai rožančiaus maldai.

Alfos rūpesčiu renkamos u 
kos - pinigai, rūbai - buvo nektf j 
nuvežtos į Lietuvą dvasininkįil 
Lietuvos žmonėms. A. Savickier L 
viena iš garbingiausių motiųl 
užauginusi sūnų kunigą Alfons itį 
dvi dukteris.

Neapsiriksiu sakydamas, 
kad mes visi Sydnėjaus lietuviai 
didžiuojamės Jumis, miela Alfai 
didžiuojamės matydami Jus savo 
tarpe. Linkime sveikatos ir Visa
galio palaimos visuose Jūsų dari 
buose artimo gerovei!

V. AUGUSTINAVIČIUS
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« SKAITYTOJI ŽODIS *
Gerbiamas redaktoriau,

Lietuvoje vykstant politinei 
kovai tarp skirtingų pažiūrų, kokia 
turėtų būti atstatytoji Lietuvos 
valstybė, išeivijai vis dažniau perša
ma mintis, kad sovietmetyje Lietu
vos komunistų partija taip pat ėjusi 
užLietuvos nepriklausomybę. Atro
do, jog tokia mintis kartojasi ir 
linkėjimuose, kuriuose Prezidentas 
A. Brazauskas įrašė knygoje, skirto- 
jeSydnėjaus lietuviams. Šiame įraše 
jis sako, jog sunkiais mūsų kraštui 
laikais ir Atgimimo metais "visi lie
tuviai siekė nepriklausomybės" (žr. 
"M. P." Nr. 34, psl. 1).

Vargu, ar Lietuvos komu
nistų partija siekė Lietuvos ne
priklausomybės sovietų okupacijos 
metais. Teisingiau būtų sakyti, jog ji 
tai okupacijai, t.y. "centrui" 
Maskvoje tarnavo ir tuos, kurie 
nepriklausomybės mintį vienaip ar 
kitaip išreikšdavo, griežtai baudė. 
Lietuvos komunistų partija buvo 
nusistačiusi prieš Lietuvos neprik
lausomybę net tada, kai Sovietų 
Sąjungą pradėjo judinti M. Gor
bačiovo "perestroika". Kokia buvo 
Lietuvos komunistų partijoslaikyse- 
na, galima akivaizdžiai matyti, var
tant to meto spaudą. Pavyzdžiui, 
artėjant 1988 m. vasario 16 dienos 
datai, LKP Centro komitetas išpla
tino ilgą raštą, iš kurio cituojame dvi 
ištraukas:

"Gali būti, kad ekstremisti
niai, nacionalistiškai nusiteikę ele
mentai ir religiniai fanatikai 1988 
metų vasario mėnesį pamėgins iš
provokuoti įvairius sambūrius, gėlių 
dėjimą ant buvusių buržuazinių 
veikėjų kapų, organizuoti parašų 
rinkimą po visokiais kreipitnaisis ir 
kitas nacionalistines, antitarybines 
akcijas. Atsižvelgdamas į pavojin
gą nacionalizmo apraiškų pobūdį, 
Lietuvos Komunistų Partijos Cent
ro Komitetas kviečia partines or
ganizacijas, komunistus ir respub
likos dirbančiuosius padidinti poli
tinį budrumą, sustiprinti darbą 
formuojant kiekvieno tarybinio 
Žmogaus nesutaikomą požiūrį į bet 
kokias buržuazinio nacionalizmo, 
nacionalinio uždarumo ir pa
gyrūniškumo apraiškas. Būtina 
ryžtingai demaskuoti imperialisti- 
|nią sluoksnių. Vakarų ideologinių 
Icen/rų ir reakcinės emigracijos 
'kurstomųjų veiksmų reakcinę esmę, 
istorinės tiesos falsifikavimą...

Bet koks buržuazinės Lietu
vos "nepriklausomybės dienos" 
[minėjimas yra klasiniu požiūriu ne- 
Ipriimtinas, tiesiog šventvagiškas 
Vaekvienam tarybiniam žmogui, 
s komunistui ar nepartiniui. Bet ko- 
a hus tokio pobūdžio bandymus būtina 
a laikyti antitarybiškumo aktais, 
,( svetimais mūsų liaudžiai, nukreip- 
a tais į tarybinės visuomenės vienybės 
s ardymą. įžeidžiančiais mūsų žmonių 

patriotinius ir nacionalinius jaus
li ws"._________________________

1989 metais - Atgimimo įkarš
tyje - nepriklausomybės atstatymo 
idėja buvo reiškiama jau gana atvi
rai. Valstybės atkūrimo jau buvo 
reikalaujama masinuose mitinguose 
ir panašiai. Bet likus vos vieneriems 
metams iki Kovo 11, ši mintis rungėsi 
su galinga kompartija. To meto spau
da rodo, kaip šiuo klausimu galvojo 
ir Algirdas Brazauskas. Seka keletą 
citatų iš jo pareiškimų:

"Kai kurie asmenys atkakliai 
mums perša Lietuvos Respublikos 
atkūrimo idėją. Esame įsitikinę, jog 
neįmanoma nutraukti penkių 
dešimtmečių Tarybų Lietuvos 
istorinės raidos. Pagaliau nėra ir 
pakankamai pagrįstų argumentų, 
kad tai daryti būtina" ("Žodis Lie
tuvos komunistams", "Komunistas", 
1989, Nr.9).

"Pagrindinė idėja, kuri gali 
ir turi sujungti komunistus, visus 
geros valios žmones - Lietuvos su
verenitetas TSRS sudėtyje. Teorinis 
Tarybų valdžios demontavimas 
dabartinėmis sąlygomis - didžiau
sias pavojus. Komunistai, visi są
moningi žmonės turi kaip galima 
aktyviau tam priešintis" ("Tiesa", 
1989.02. 22.).

"Kuriame socializmą TSRS 
sudėtyje. Jokio kito kelio nėra ir 
negali būti. Kraštutiniai lozungai - 
išstoti iš Tarybų Sąjungos, pas
kelbti nepriklausomą Lietuvą 
mums nepriimtini" ("Tiesa", 1989. 
03. 03.).

"Į savarankiškos valstybės 
idėjų aš žiūriu neigiamai. Aš man
au, kad tai nerealu" (interviu "Ar- 
gumenty i fakty", 1989. Nr. 47).

Natūralu, kad Algirdas Bra
zauskas nedalyvavo Baltijos kelyje. 
Taip pat nuosekli ir kita jo tuome
tinė reakcija. Pabaltiečių judėjimui 
vadovavę estai 1988 m. priėmė kons
titucinę pataisą,pagal kurią Estijos 
įstatymai turi viršenybę Sovietų 
Sąjungos įstatymų atžvilgiu. Kai 
panašią konstitucinę pataisą Sąjūdis 
siūlė Lietuvos Aukščiausioje Tary
boje lapkričio 18 dieną, prieš ją ar
gumentavo Algirdas Brazauskas ir 
jį remiantys partijos nariai. Jie 
laimėjo ir pataisa buvo atmesta. 
Estai, žinoma, nusivylė (to fakto 
neužmiršta ir dabar), o pačioje Lie
tuvoje pagilėjo politinis skilimas 
(kuris tebeegzistuoja ir šiandien).

Vytautas DONIELA

Gerbiamas redaktoriau.
Prieš kelias savaites "Mūsų 

Pastogės" Nr. 32 V. Augustinavičius 
kreipėsi į Australijos lietuvius saky
damas, (perrašau):

"su meile širdyse, šypsena ir 
išskėstomis rankomis priimkime 
atvykstančius iš Tėvynės. Paro
dykime jiems daugiau meilės, pa
garbos ir nuoširdumo"

Vis dažniau mūsų tarpe gir
disi būkštavimų, kalbų, kad dar 
netolimoje ateityje mūsų bendruo

menėje, .riebeišsilaikys spauda, 
įsteigti namai, klubai. Jau dabar 
Bendruomenių valdybos neberodo 
jokios veiklos ir į jas niekas 
nebenori kandidatuoti. Mūsų kai
mynai melbourniškiai iš kelių kartų 
vos sulipdė savo valdybą. Ar ne 
laikas pagalvoti - vieton aukoti namų 
statymui, tremtinių namams-pradėti 
statyti namus mūsų broliams 
vargšams Lietuvoje ir kviesti į tuos 
namus atvykti lietuvius vyrus, 
kurie čia apsipratę perimtų mūsų 
darbą. Moterų daug atvyksta iš 
Lietuvos. Sutinku pagal viršuje mi
nėtą pasisakymą. Turime priimti su 

rivintiniųVuiuiih'iiK*<

Geelongo lietuvių sąjungos klubo valdyba, atlikusi užsibrėžtą planą, posėdžiauja 
Iš kairės j dešinę sėdi: sekretorė Birutė UEBICH, vice pirmininkė moterų reikalams Irmgarda GAIUUV1ENĖ 

Iš kairės stovi: kasininkas V. MAČIULIS, pirmininkas J. GAILIUS ir vice pirmininkas J. MEDELIS.

Iš anksto pranešame, kad sekmadienį, rugsėjo 17 d. Tėvynės Sąjungos 
Sydnėjaus skyrius ruošia diskusinę popietę apie išeivijos santykius su 
Lietuva ir jos valdžia. Vieta: Sydnėjaus Lietuvių namai, detalės vėliau.

TS Sydnėjaus skyriaus valdyba

Mums jau esant gyvenimo saulė A. ir P. Bandžai $ 50.00
lydyje kartais kyla mintis, ar yra verta A. Jančiauskienė $ 50.00
aukoti, dirbti, nes Lietuvoje tiek daug 
blogio.

A.Jakubauskas
Geelongo tautinių šokių

$ 50.00

Blogį galime nugalėti tik gerumu, grupė "Gegutė" $ 50.00
meile broliui lietuviui ir suteikiant pa A. Saric $ 50.00
galbą vargstantiems tremtiniams. V. Šalaviejus $ 50.00
Geelongo lietuvių sąjungos klubo V. Mačiulis $ 50.00
valdyba nutarė įrengti nors vieną 
kambarį TremtiniųNamuose Vilniuje,

V. Paškevičius
Geelongo lietuvių skautų

$ 40.00

o tas jau buvo prieš 4 mėnesius. Šatrijos tuntas $ 25.00
Dabar jau galime visi kartu pasi V. Klova $ 20.00
džiaugti, kad pinigai jau surinkti J. Renkauskas $ 20.00
kambario įrengimui ir pervesti į E. Nayland $ 20.00
sąskaitą Nr. 888, "Talkoje", kurie bus A. Miliauskas $ 20.00
pervesti į Lietuvos banko Tremtinių T. ir J. Reilly $ 20.00
Grįžimo Fondo sąskaitą pagal pa V. Klupšas $ 20.00
reikalavimą. Kaip jau buvome minėję, Alb. Žvirblis $ 10.00
kad aukotojų pavardės bus paskelb O. Akenis $ 5.00
tos spaudoje. M. Matemienė $ 5.00
Pagal pinigų sumą aukojo sekančiai: 
Geelongo lietuvių sąjungos

Tokiu būdu ir gauname bendrą sumą 
' aukoje - $ 6200.00.

klubas ir baliaus pelnas $ 4 375.00
Anonimas S 1 200.00

Tremtinių vardu dar kartą didelis ir 
nuoširdus AČIŪ!

J. ir I. Gailiai $ 100.00
PRANE

Geelongo lietuvių sąjungos klubo valdyba

ŠIMAS

Mielam prieteliui ir žurnalistui

A. t A. BRONIUI STRAUKUI 
įnirus, žmonai Genovaitei, sūnums Vytautui ir Algiui, 

dukrai Giedrei ir artimiesiems reiškiu nuoširdžią užuojautą.
Ona Baužienė su šeima

meile, šypsena ir pagalba. Turime 
atvykusių ir Geelonge. Kaip sako
ma, kada būsi Romoje, daryk taip 
kaip jie daro. Man atrodo, kad 
atvykę ne visi taip daro, kaip mes 
prigyvenę per eilę metų šiame 
krašte. Nesimato jų parengimuose, 
minėjimuose, talkose. Pamatom tik 
ten, kur galima gauti dolerį. Žinau 
atvykusioms reikia. Vienok dažniau 
apsilankyti mūsų tarpe būtų mums 
mieliau matyti.

Prašau patalpinti mano mintis. 
Širdingai dėkoju.

GEELONGIŠKIS
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Žaidynių laimėtojai Mokytojų
Pranešimas slidininkams Grįžimo Fondas KonferencijaPasibaigus V.P.L.S. Žaidy

nėms, buvo paskelbti oficialūs lai
mėtojų sąrašai. Nors mūsų spor
tininkai ir nebuvo pilnoje pajėgumo 
sudėtyje, dėl esančio mokslo sezo
no pas mus, tačiau ir šiuo atžvilgiu 
mes pasiekėme gražių rezultatų ir 
laimėjome net aukso medalių. O juos 
iškovojo mūsų stalo tenisininkai: 
vyrų dvejete 60 - 70 metų grupėje J. 
Jablonskis ("Varpas”) ir J. Šiupinis 
iš Kauno laimėjo aukso medalį. 
Mišriam dvejete Z. Vabolienė 
(Adelaidė, "Vytis”) ir Br. Glodenis 
iš Klaipėdos taip pat 60 - 70 metų 
grupėje laimėjo auksą. Z. Vabo
lienė 60 - 70 metų moterų dvejete 
laimėjo auksą. A. Wallis ("Kovas") 
moterų 50 - 60 metų grupėje su O. 
Volungaityte iš Vilniaus dvejete 
laimėjo bronzos medalį ir R. Vai- 
čiulevičienė (Hobarto "Perkūnas") 
su J. Umbrusevičiene iš Kauno taip 
pat 30 - 40 metų grupėje laimėjo 
bronzą.

Kitose sporto šakose sekėsi 
blogiau. "Snooker" bilijardo žaidime 
geriausiai pasirodė G. Sauka, lai
mėdamas 8-tą vietą ir ameri
kietiškoje partijoje gavo iš daly
vavusiųjų 34 dalyvių 16-tą vietą. 
Kitiems mūsų žaidėjams, kurių 
buvo 7, sekėsi blogiau.

Sportinėj žūklėj, kur dalyva
vo Stasys Šutas iš Geelongo, ne
sisekė pagauti daug žuvų, matyt, ki
tos žuvavimo sąlygos, nei Geelonge 
ir laimėtoju tapo J. Jablonskis iš 
Kauno, sugavęs 187 žuvis.

Krepšinyje nesisekė nei mūsų 
merginoms, nei vyrams, nes Lietu
vos komandos, nors čia ir nežaidė 
aukščiausios lygos krepšininkai, 
buvo daug pajėgesnės už mus. 
Mūsų merginų rinktinė laimėjo tik 
prieš Kauno "Politechniką" 58 : 52.

Buriavime Rimantė Geli 
("Kovas") su savo lietuviais partne
riais gavo 4-tą vietą.

Žvelgiant į bendrus rezulta
tus, tai reikia džiaugtis mūsų 
veteranų sportininkų atsiektais lai
mėjimais, kas turi duoti didelį 
paskatinimą mūsų jaunimui, kurie 
gausiau turėtų dalyvauti 1998 metais 
būsimose žaidynėse, II - joje Tau
tinėje Olimpiadoj ir Dainų bei 
šokių šventėje Lietuvoje.
Prisimenamas Pranas 

Mikuličius - Mikus
Lietuvos sporte" buvo įdėtas 

platus straipsnis, paįvairinant ir jo 
nuotrauka, apie mūsų žinomąjį 
bokso čempioną Praną Mikų. Šiame 
straipsnyje gražiais žodžiais yra 
aprašomas Prano gyvenimas, jo 
bokso karjera ir jo gražus iškilimas į 
Australijos ir Pietryčių Azijos čem
pionus. Šiuo metu yra Kaune jo 
vardo bokso klubas, kurį įkūrė jo 
sūnėnas, žinomas Lietuvos boksi
ninkas ir treneris G. Mikuličius.

Antanas LAUKAITIS 
(bus daugiau) 

„Mūsų Pastogė“ Nr. 351995.9.4. psl.i 

Dar kartą norime priminti, kad 
ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĖ 

įvyks Rugsėjo 9 d. 
SMIGGIN HOLES.

Dalyvių registracija:
penktadienį, 8d., nuo šeštos vai. vakaro 
LAKVIEW PLAZA MOTEL JINDABYNE.ir 
šeštadienį iki 9 vai. ryto, prie lenktynių tako.

Šventės rengėjai

Iš kairės: Jurgis LIUTIKAS, Gabija 
Čeičytė, Vincas BINKIS, Onutė PIL- 
KIENĖ ir Dimitrijus KRAUCEVIČIUS

Lietuvių žaidynės vėl 
vyks po trejų metų

Praėjusį savaitgalį baigėsi 
penktosios Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės. Užvakar baigiamojoje 
vakaronėje, kurioje dalyvavo žai
dynėse akredituoti žunalistai, už
sienio šalyse gyvenantys lietuviai, 
taip pat aukšti šalies pareigūnai, tarp 
jų ir Ministras Pirmininkas Adolfas 
Šleževičius, buvo patvirtinta, kad 
kitos žaidynės vėl vyks Lietuvoje 
1998 metais.

EEB
Buvo paskelbta, kad Lietuvos 

tautinis olimpinis komitetas (LTOK) 
įgaliojo Australijos lietuvių fizinio 
auklėjimo sąjungos pirmininką 
žurnalistą Antaną Laukaitį būti 
LTOK atstovu Sydnėjaus olim
pinėse žaidynėse.

LTOK atstovas Sydnėjaus olimpinėse 
žaidynėse Antanas LAUKAITIS

Agentūra "Factum" užfiksavo 
naują alaus gėrimo rekordą - 
Jeronimas Mockevičius pusę litro 
alaus išgėrė per 1,89 sekundės, taip 
šiemet trečiąkart pagerindamas 
šalies rekordą.

aaa
Pasaulio studentų krepšinio 

čempionate, kuris vyksta Japonijos 
mieste Fukuoka Lietuvos jaunuoliai 
nugalėjo Kiniją. Varžybos Lietuva 
- Kinija baigėsi rezultatu r .104 : 73. 

1992 m. Lietuvoje įsteigtas Trem
tinių Grįžimo Fondas rūpinasi tebe
sančiais Rusijoje išvežtaisiais ir jų 
šeimomis. Fondas rūpinasi atsiunčia
mais į Lietuvą mokytis tremtinių 
vaikais ir našlaičiais, o ypač tremtinių 
šeimomis, grįžtančiomis į Lietuvą. 
Daugelis jų yra visko netekę tėvynėje 
ir vargsta Rusijoje, neturėdami lėšų 
net kelionei namo. Laukti, kol Rusijos 
valdžia susipras atitaisyti skriaudą, 
nelabai realu arba laukimas užtruks 
pernelyg ilgai.
Tremtiniams reikia padėti dabar ir 
Fondas daro, ką įstengdamas, labai 
dėkingas Vakarų užsieniuose gyve
nantiems lietuviams už kiekvieną 
paaukojimą ir Lietuvių Namams, tai 
yrą mokyklai Vilniuje, kurioje moko
si be tėvų sugrįžę vaikai ir tremtinių 
šeimų pensionatui Valakampiuose 
prie Vilniaus ir tiesiog vaistams, 
pragyvenimo pašalpoms, nes yra daug 
sugrįžusių tremtinių ir ilgai kalintų 
Lietuvos laisvės kovotojų, kurie 
skaudžiai vargsta tėvynėje.
Tremtinių Grįžimo Fondas labai 
vertins palikimą arba dalį palikimo, 
užrašomo šiam kilniam tikslui.
Tremtinių Grįžimo Fondo adresas: 
Vilnius, Jakšto 9,117 kambarys.
Fondo sąskaita aukoms užsienio valiu
ta: Vilniaus valstybiniame komerci
niame banke Nr. 07040274.
Dėkingas tremtinių vardu -

Vytautas CINAUSKAS 
TGF Valdybos pirmininkas 

Remiu ir prašau remti -
Vytautas LANDSBERGIS 

Lietuvos Respublikos Seimo narys, 
buvęs Aukščiausios Tarybos pirmininkas, 

'Tremtinių Grįžimo Fondo įsteigėjas

Puikus pasirodymas ant ledo
Kauno žiemos sporto rūmuose įvyko puikus pasirodymas ant lo. 

Tai buvo labai gražus tarptautinis pasirodymas, kuriame dalyvavo dejų 
olimpiadų dalyviai, "Grand prix" prizininkai, pasaulio studentų Univeia- 
dos sidabro laimėtojai ir žinomi tarptautiniai Lietuvos čempion P. 
Vanagas ir M. Drobiazko. Programoje dalyvavo Estijos čempionai, Iželio 
pasauliniai medalininkai. Neskaitant visų žinomų tarptautinių čempnų, 
kurių pasirodymai buvo tikrai labai gražūs ir profesionaliai atkti. 
Ypatingą dėmesį atkreipė patys mažiausi, kurie nuostabiai žavėjo galiai 
susirinkusius žiūrovus. Visas pasirodymas buvo filmuojamas. Teko ir an 
sveikinti vadovus ir šio gražaus pasirodymo atlikėjus ir būti pristatytamsai 
audiencijai. Antanas LAUKAIS

Lietuvos Mokytojų Proesinė 
Sąjunga (LMPS) įkurta darprieš 
Lietuvos Nepriklausomybę 1905 
metais. Pirmasis jos pirminiikas - 
Gabrielius Landsbergis - Žcmhlnis. 
Narių tarpe buvo daug tuomtinių 
Lietuvos šviesuolių. Tačiau šios 
organizacijos veiklą Lietuvosoku- 
pantas uždarė ir sukūrė savo avie
tines profsąjungas. Prasidėju At
gimimui 1990 spalio 27 dbuvo 
atkurta Lietuvos Mokytojų rofe- 
sinė Sąjunga.

Romualda HOFERTIEĖ 
Lietuvos Respublikos Seimo narė, Ltuvos 
Mokytojų Profesinės Sąjungos pirmfnkė

Nuo 1992 metų pirminkės 
pareigas eina Romualda Hofetenė. 
Šių metų spalio 26 - 28 dieomis 
Vilniuje šaukiamas Lietuve Mo
kytojų Profesinės Sąjungos ariu 
suvažiavimas skirtas organizaijos 
įsikūrimo 90 metų ir peronų 
metų atkūrimo sukakčiai pameti. 
Į svečius žada atvykti ir Eduction 
International atstovai. Lauiame 
bendraminčių ir iš Australijos

LMPS sekretdatas
Elena JONIIENĖ
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4. t A. Mykolas Zakaras
Mirtis - toji nelauktoji viešnia 

■ vėl aplankė mūsų Sydnėjų, šį kartą 
pasiimdama mūsų brolį ramovėną - 
Mykolą Zakarą. Mykolas buvo 
gimęs 1909 metų spalio 21 dieną, 
Urniežių vienkiemyje, Dotnuvos 
valsčiuje, Kėdainių apskrityje, pasi
turinčio ūkininko šeimoje. Kartu 
augo penki jo broliai ir trys seserys. 
Mykolas šeimoje buvo vyriausias. 
Pradžios mokslą ėjo Dotnuvoje, 
vidurinį - tęsė Kėdainiuose ir Kaune, 
'Pavasario Aukštesniojoje Komer
cijos mokykloje (Gimnazijoje). 
Aukštąjį mokslą baigė Klaipėdoje, 
kur mokėsi Prekybos Institute. 
Lankė ir Vytauto Didžiojo Univer- Mykolas ZAKARAS

Sydnėjuje rugpjūčio 23 dieną mirė 
Rugpjūčio 25 dieną Sydnėjuje mirė 
Rugpjūčio 26 dieną Sydnėjuje mirė

mirus, jos dukrai Danutei, žentui 
reiškiame gilią užuojautą

siteto Gamtos - Matematikos fa-
kultetą, tačiau studijų užbaigti 
nepavyko, nes vokiečių okupacijos 
metu Universitetas buvo uždarytas. 
Karinę tarnybą atliko Karo aviaci
jos šeštojoje eskadrilėje, Šiau
liuose. Tarnybą baigė eilinio laips
nyje.

1942 metais Mykolas Zakaras 
su Marija Balsyte sukūrė šeimą, 
užaugino du sūnus ir dukterį. Karui 
pasibaigus, emigravo iš Vokietijos į 
Australiją, kur nuolatos gyveno 
Sydnėjaus priemiestyje Kingsgrove.

Mykolas sunkiai dirbo stiklo 
fabrike, gražiai įsikūrė bei rūpinosi 
vaikų išsimokslinimu, o jiems paau
gus įsijungė į Bendruomenės veik
lą. 1961 - 1962 Mykolas užėmė 
Bankstowno Apylinkės valdybos 
pirmininko pareigas, vėliau 1963 
metais buvo išrinktas į Australijos 
Lietuvių Bendruomenės krašto val
dybą. 1969 metais, mirus tuometi
niam ALB krašto valdybos pir
mininkui S. Narušiui, trumpam buvo 
perėmęs buvusio pirmininko parei-

1967 metais Mykolas Zakaras 
įstojo į Lietuvių karių veteranų 
tąjungos "Ramovė" Sydnėjaus sky
lu. Šioje sąjungoje buvo veiklus ir

pareigingas narys, dažnai renkamas 
į skyriaus valdybą, ėjo įvairias pa
reigas. Už išskirtiną prielankumą ir 
nuopelnus Lietuvos kariams, susi- 
būrusiems Lietuvos karių veteranų 
sąjungoje "Ramovė", 1989 metais 
gegužės 20 dieną jis buvo išrinktas 
sąjungos garbės nariu.

Rugpjūčio 21 dieną draugai ir 
pažįstami palydėjo Mykolą į jo 
paskutinę kelionę. Prie kapo atsi
sveikinimo žodį tarė Mindaugas 
Šumskas, prisimindamas M. Za
karo įnašą, kuriant Bankstowno 
Lietuvių namus, jo darbą Apylinkės 
veikloje. Juozas Dambrauskas pa
minėjo ir Mykolo nuopelnus spor
tinėje veikloje, už kuriuos jis buvo 
išrinktas "Kovo” garbės nariu. Savo 
atsisveikinimo kalboje Antanas 
Kramilius Sydnėjaus Apylinkės 
vardu apgailestavo, netekus veik
laus bendruomenininko.

Mielas ir brangus Mykolai, 
ilsėkis Dievo prieglobstyje, šioje 
tolimoje nuo Tėvynės, svetimoje 
Australijoje. Ramovėnų vardu 
reiškiu gilą užuojautą šią gėlos 
valandą žmonai, vaikams anūkams - 
visiems giminėms ir draugams.

A. V.

A. t A. VALERIJAI JUZENIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu dukrai 

Danai, vyrui Edvardui ir artimiesiems.
Vytautas Štelemėkas

Pagerbdami

A. t A. VALERIJĄ JUZĖNIENĘ 
vietoj gėlių aukojame $ 20 "Mūsų Pastogei" 

Hilda ir Vytautas Rauličkiai

A. t A. VALERIJAI JUZENIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai 

Danutei Bartkevičienei, vyrui Edvardui ir giminėms Lietuvoje
Br. Ropienė, A. Pauliukonienė, K. Ridikienė

Iškentėjus visus žemės vargus, amžinam poilsiui iškeliavo

VALĖ JUZĖNIENĖ
palikdama giliam liūdesy dukrą Danutę su šeima, kuriems nuoširdžią 

užuojautą reiškia
Sydnėjaus senųjų skautų ŽIDINYS

Per "Šalpa Sibiro tremtiniams" 
komitetą Adelaidėje, vietoj gėlių, 
pagerbiant A. f A. Janiną Butkienę, 
Sibiro tremtinių namams aukojo:
Lietuvių Namų Biblioteka 
G. ir T. Pasiazynski 
K Sidorak
R. ir R. Urmonai 
V. ir D. Gurskiai 
V. A ir Z. Navakai 
G. Paškevičienė 
A ir N. Alvikai 
0. Baužienė 
St. ir A. Blandžiai 
D. ir K Dundai 
0. ir A. Mačiukai 
D. ir S. Umevičiai 
I. ir S. Bardauskai 
L Gerulaitis 
V. A Januškevičius
S. ir L. Kanai 
I. Lapšys

O. Sudintienė
A. J. Seraliai
A. Dainienė

$ 10
$ 10
$ 5

t Pocius
S. Pusdešrienė 
L Radzevičiene 

|0. Riškus

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$
$ 
$

50
50
50
50
30
30
30
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

North Melbourne. 3051)

aukos TKEinrvnj ivamams
Į Tremtinių grįžimo fondo są&aitą Ar 888 
TALKOJE iki birželio 4 dienos ganto* 
sekančios aukos (TALKA PA box 307,

L. Petruševičienė $ 100
Birutė Pelenauskas $ 100
K. Petruševičius $ 100
V. Šeštokienė $ 50
Melbourne "Dainos" Sambūris $ 100
P. Ūsienė $ 50
A. Blechertas $ 100
Adelaidės Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija
E. Rotcienė

$

$
1200

100
Sydnėjaus Skautų Židinys $ 500
T. Kava $ 30
J. R. Meiliūnui mirus, vietoj gėlių,
S. ir A. Savickai JAV $ 50 67
Janinos Kutkienės atminimui 535
E viso rugpjūčio 21 d. S 51710.50

A.fA. MYKOLUI ZAKARUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Marijai, šeimai 

ir kartu liūdime
Danutė ir Jurgis Karpavičiai

Mylimam Vyrui ir Tėvui,

A.fA. BRONIUI STRAUKUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Genovaitę, sūnus Vytautą ir

Algį, dukrą Giedrę, gimines ir artimusius.
Gilaus liūdesio laiku liekame su Jumis kartu liūdėdami.

Monika Žiogienė ir šeima

Pagerbdami

A. t A. BRONIŲ STRAUKĄ 
vietoj gėlių aukojame S 25 "Mūsų Pastogei" 

Irena ir Jonas Lapšiai
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SYDNtJUE
Našlaičiams ir tremtinių šei

moms Lietuvoje sušelpti Sydnėjaus 
lietuvių katalikų kultūros draugija 
praves rūbų ir vaikų žaislų rinklia
vą. Surinkti rūbai bus persiųsti 
sekančia labdaros siunta į Lietuvą.

Tautiečiai maloniai prašomi at
liekamus rūbus ir vaikų žaislus 
prisiatvti ... ...Savickienei.

112 John Si.. Lideomhe. 
tel. 649 9399.

Rūbų vajus tęsis iki rugsėjo 
mėnesio 3 d.

dnėjaus lietuvių katalikų 
kultūros draugijos valdyba 

RAUDINIAI 
siuntiniai į Lietuvą

Kartoju paskutinj kartą. Tie, kurie 
nori pasinaudoti šia proga pasiųsti 
dovanų savo artimiesiems j Lietuvą 
prašau skambinti

A. Kramiliui tel. 727 3131
iki šio mėnesio pabaigos ir 

užsisakyti dėžę. Dėžė kainuoja $8 ir 
jos neužsisakę negalės gauti. Dar yra 
vietos 20 - čiai didelių ir 80 mažų dėžių. 
Jūs turite dvi dienas pranešti 
užsakymus. Ši siunta bus paskutinė iš 
Sydnėjaus, nes yra sumažėjusi paklau
sa ir pakilusi pristatymo kaina Lietuvoje. 
Dėžės bus išduodamos Lietuvių klubo 
kieme, šeštadienį, rugsėjo 9 d. tarp 9 
vai. ir 2 vai. p.p. Atsiimant dėžes reikės 
sumokėti $65 už didelę ir $ 45 už 
mažą dėžę. Supakuotas ir adresuotas 
dėžes reikės pristatyti j Lietuvių klubą. 
Datą irreikalingus dokumentus gausite, 
kai bus išduotos tuščios dėžės.

A. KRAMILIUS

Savaitgalio mokykloje
Sydnėjaus savaitgalio mokykla 

veikia kas šeštadienį tarp 10.15 ir 
12.30 vai. p.p.

Priešmokyklinio amžiaus vai
kučiams tarp 10.15 iki 12.45 vai. p.p.

Mokyklinio amžiaus vaikams 
mokytojos: Jadvyga Masiokienė, Aušrinė 
Keblikienė, Loreta Grybauskienė, Birutė 
Aleknaitė - dainavimas ir Kristina Rup
šienė - šokiai.

Mokyklos komitetas su mokyto
jais šaukia specialų tėvų pasitarimą 
dėl savaitgalio mokyklos reikalų, 
šeštadienį, rugsėjo 9 d., 1 vai p.p. 
Lietuvių Klube. Jaunos mokytojos 
nori išgirsti ir Jūsų balsą, kas liečia 
mokymą lietuviškai Jūsų vaikučių. 
Ateikite j šį svarbų pasitarimą su 
Jūsų idėjomis ir pasiūlymais.

Mokyklos komitetą sudaro: 
Elė Kains, tel. 791 0186, 
Kristina Rupšys, tel. 631 1238, 
Lione Pullinen, tel. 818 2227.

Tai jau Australijoje gimusios jau
nos motinos, kurios stengiasi savo 
vaikučius mokyti lietuviškai. Padėkime 
joms kiek galime. A KRAMILIUS

Sydnėjaus pensininkų klubas"Neringa" ruošia

ĮSKYLĄ I gamtą
Kelionė autobusu pajūriais 

į Gosfordo apylinkes 
Rugsėjo 13 dieną

Išvykstame iš lietuvių klubo 8.30 vai. ryto
Grįšime apie 5.00 vai vakaro

Kviečiame visus, ir nepensininkus.
Kelionė autobusu $ 10.00 asmeniui.

Vietas užsisakyti pas
Stasį Norvilaitį 709 6051, 

Mindaugą Šumską 708 2886
VALDYBA

HOBARTE 
Vytauto Didžiojo Karūnavimo sukak
ties minėjimas, kurį ruošia Apylinkės 

valdybajvyks
Rugsėjo 17 d., sekmadienį,
B. ir H. Šikšnių namuose

43 Easton Ave. Moonah West,
4.00 vai. p.p.

Programoje:
Paskaita.
Veiklos pranešimai.
Sugrįžę iš Lietuvos papasakos savo 

įspūdžius.
Kavutė visiems

Maloniai kviečiame visus atsilankyti
ALB llnbarto Apylinkės valdyba

MELBOURNE
Siuntiniai į Lietuvą 
Melbourne Lietuvių klubas organi
zuoja siuntinių siuntas į Lietuvą. 
Siuntinių dėžes galima įsigyti Lietu
vių Namuose, sekmadieniais nuo

rugpjūčio mėn. 20 d. iki 
rugsėjo mėn. 17 d. imtinai,

nuo 12.00-3.00 vai. p.p.
Dėžės kaina $ 45

Dėžės svoris 30 kg.
Pristatymo laikas bus praneštas 
vėliau. Dėl informacijos kreiptis:

V. Bosikis, tel. 94581637

Melbourne Lietuvių klubo valdyba

Sekantis Melbourne 
lietuvių pensininkų sąjungos 

narių susirinkimas įvyks 
rugsėjo 12 dieną.

Sekretorė

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

KLUBO PAVASARIO BALIUS
Vyrai ruoškitės • skubėkit, 
ponioms šokti prižadėki t. 
Iš po lovų "lakierkas" traukit, 
ir nuo jų greit dulkes brauki).

Jau suknelės pakabytos. 
ir kirpėjos užsakytos. 

Ponios gražios ir aistringos, 
bus labai, labai laimingos

Kavalieriai jau pasipuošę, 
šokdini damas pasiruošę. 
Seni, jauni, mes visi 
skęsim šokio sukury.

Svajingas tango suskambės, 
meilios akutės jus žavės. 
Kvieėiam svečius, kas tik gali 
Į mūs Klubo Pavasario Balių.

šeštadieni 7.30 vai, imi.
PRANEŠIMAS ZNominations for the Board o: 

Į klubo direktorius nominuojančių 
pareiškimai gaunami klubo raštinėje. 
Pareiškimai turi būti grąžinti klubo 
sekretoriui iki rugsėjo mėnesio 17 
dienos 5 vai p.p. _ ,r r Sekretorius

TĘSIAMAS VAJUS
Esame gavusios 15 šelptinų 

lietuviškų mokyklų adresų Vilnijos 
krašte. Norėtume persiųsti siuntinius 
toms lietuviškoms mokykloms, ku
rios pagalbos dar tebelaukia.

Socialinės Globos Moterų 
Draugija Melbourne narės priiminės 
aukas Lietuvių klube, baro salėje, 
po televizija, sekmadieniais, nuo 
rugpjūčio mėnesio 27 dienos iki 
rugsėjo mėnesio 23 dienos.

VALDYBA

P E R T H E
Apylinkės valdyba praneša, kad 

Tautos šventės minėjimas ruošiamas 
rugsėjo mėnesio 17 dieną, Lietuvių 
Sąjungos Namuose, tuoj po mišių, 
t.y. apie 12.30 vai. p.p. Bus bendri 
pietūs, paskaita, meninė programėlė 
ir loterija. Tautiečiai mielai 
kviečiami minėjime dalyvauti.

Liepos mėnesio antroje pusėje 
iš JAV grįžo Birutė Radzivanienė. 
Ten buvo išvykusi prižiūrėti sun- 

Directors of Lithuanian Club Ltd. t< 
reach the office by 5 pm 17 -tl 
September, 1995. Nominations wil 
not be accepted after closing time 
Forms available at the office.

<zzzzzz>

VISI! PAVASARIO
ISAIIV

Kur:...........Lietuvių Klube Bankstowni f
Kada:.. Šeštadienį, rugsėjo 16d. 7.30val > 
Kaina:..........................$ 25 $ asmeniui t

įskaitant vakarienę su vyru i 
Apranga:..................................Vakarinė t
Kapela:................. Cliff Francis + Ketui r
Programa:........................Mūsų garsu i

"Linksmieji Broliai i 
Loterija:............................$ Turtinga I į

Bilietų užsakymas:
Darbo valandomis skambinti , 

klubo sekretorei........................tel. 70814V
Po darbo - Elenai....................... tel. 610254,
Laurai........................................tel. 823 6669,
Dianne....................................... tel. 682 6628
Prašome bilietus Įsigyti iki rugsėjo 10 d. 
užtikrindami baliaus sklandų planavimą. 
Tikimės visus narius bei jų draugus 
pamatyti mūsų "Pavasario Baliuje'. 
Vakaras bus linksmas, draugiškas r 
malonus. Gal ir laimė nusišypsos... ff

ts* FANTAI
■r Eva Kubbos paveikslas

■» Harvey World Travel Lane Cove •» 
viena naktis ir pusryčiai Menzies Hotel - Holida

Inn Sydney
u- Edi Lašaičio drožinys 

«-Durei bendrovė-10tuzinų(120) 
skardinių alaus tt

(J. Belkaus +V. Šliterio firma)

Cox Pharmacy - Konjako bonka « 
« Martinos Reisgienės - Juosta 

» Onos Kapočienės - Rankšluostis » 
n- Unicorn Restaurant Bankstowne » 

vakarienė dviems asmenims
Lietuvių klubo moterų komitetas
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